
א ר רון ק ב ד ה מונ ד ד א ל שי ט רו ה־ ר ד ב ע שר ל
 של מישפטו במאי 9־ב ייפתח אשר ך*
מר הפתעות כמד, צפויות צור, מיכאל ^

 היא שבהן הגדולה אולי ביותר. עישות
 של המיסתורית גסיעתו תעלומת פיתרון
 רוזנבאום טיבור של לבנק צור מיכאל

ההתמוטטות. ערב ,1974 בספטמבר בז׳נבה,
 חדברים, שאר כין כי מסתבר

 שטרות גם מרוזנכאום צור לקח
בסד לישראל״ ״החברה לחובת

 מהל־ חלק שהיו דולר, מיליון 5.5
 ל״חברה הגרמנית הקבוצה וואת

 צור דולר. מיליון 34 בסד לישראל״
ל ל״חברה אלה שטרות החזיר

חובו את הקטין וברד ישראל״,
 סכום מקביל. כסכום לגרמנים תיה

ש צור, מיכאל של חלקו היה זה
והש שונות מעמלות קיבל אותו
 באמצעות לישראל״ ב״חברח קיעו

ואדוציות. הכרות
שהיה בעמלות, חלקו על צור ויתר בכך

בבעלותו שנשאר ומה דולר, מיליון 5.5

הרא לשנתיים כדיבידנד ריגר לקבוצת
וית הם ואשר בחברה, השקעתם של שונות

גיום־ההון. מעמלות כחלק זה סכום על רו
 צור על-ידי הוכנסו הדולר מיליון 5.5

 לקבוצה אותם שהילוותה קונרפין, לחברת
ל לחברה אותם שהילוותה הגרמנית,

ישראל.
 כ- שתתפרסם שנייה עובדה

ה על ויתר צור בי היא, מישפט
חב באמצעות לו שהיתה בעלות

 תעודת־הסקדה על ״ניקוטאב״ רת
ה כבנק מרק, מיליון 1.3 סף על

 כגרמניה. הסה מדינת של מחוזי
כ ההפקדה את לפרוע צריף הבנק

 צור ויתר וכעת שנים, עשר עוד
זה. סכום על גם

 למשל כמו ואחרים, אלה גילויים אולם
 למסור תוקף בכל סירב שצור העובדה

ה למרות רמי-מעלה, אישים על עדות
 מיש- מסתמן כי או בחקירה, עליו לחצים

צור. של מלאה הודאה תוך ומהיר קצר פט

גיי הגרמנית הקבוצה כיצד :כד
 כישראל. להשקעות הכסה את סה

 ששילמו. השוחד על הכל לו אספר
 לכד אישי מיכתב אכתוב גם אני

 הקבוצה שד המשקיעים מן אחד
 השוחד. עד דו ואספר הגרמנית,

ש שדו. ככספים עשו מה שיידע
 מהם גנבו שלהם הנציגים כי יידעו

 מיליון 1.3 ועוד דולר מיליון 1.4
אה אני :להם אראה אני מרקים.

אותם!״ רוס
 כמו הוא, מילה. לומר העז לא רבינוביץ

 הישראלי, המימסד בצמרת אחרים רבים
 השם בקירבתו מוזכר כאשר לדום קופץ

 לומר המעז אחד אדם רק יש דה־חטשילד.
ספיר. פינחס הברון: על דעתו את בגלוי

ל ספיר סירב שנים שלוש לפני
 צ00 בסד הברון, שד תרומה קבל
 נמוך. הסכום כי כנימוק דולר, אדה

דו מיליון 1 לתרום נאלץ הברון
פינחס האחרונים, כחודשים לר.

קד בהתמודדות־איתנים צופים הם כאילו
 :פשוטה כוונה הברון, צעדי מאחרי מונית.

 מיליון 4מ־ פחות בחברה השקיע הוא־עצמו
מיל 52 השקיעה הגרמנית הקבוצה דולר.

 70כ* הן בחברה ההשקעות כל דולר. יון
 מיליון 4 לאבד מוכן הבריון דולר. מיליון
 מיליון 52 לאבד לגרמנים לגרום כדי דולר,
 שהוא הצהיר כי טוענים מקורביו דולר.
הגרמנים. לחיסול מיליון 20 לאבד מוכן

 :פשוטה מסיבה הגרמנים על רותח הברון
 לו לומר לו, להתנגד המעזים היחידים הם

 החוק על העבירות לגילויי גרמו יאף ״לא,״
לישראל. החברה בניהול הברון שעשה

הסכגה
האמריקאית

 מהפסדיה אינה החברה לקיום סכנה ך*
 יודעי־דבר רוזנבאום־צור. בהסתבכות 1 (

7ב־ יסתכמו אלה הפסדים כי מעריכים,

* דולר מילדון 5.5 בספטמבר :בר -נ ״ לישראל ל״חבחה החזיר צור
נשבע רוטשילד * מארק מיליון 1.3 של חוב על ויתר הוא
בסכנת לישראל״ ״זזחברה חיר מ בכל הגרמנים את לחסל

בארצות־הברית ־ הערן ניירות ועדת של חקירתה ביגלל התמוטטות
ש דולר, אלף 600 של סכום הוא למעשה

 אוניות שתי הזמנת על כעמלה קיבל אותו
 היום עד מופקד הסכום באיטליה. צי״ס

 כמה של סכומים עוד ועימו בשווייץ,
 ה- בבעלותו שחלקם דולר, אלפי עשרות

 המפורסם, מי״צ בחשבון וחלקם בילעדית
ז״ל. קשתי משה עם יחד

 ויתור
מיליונים על

 הורכב דולר מיליון 5.5 של סכום ך*
 דולר, מיליון 1.4 של העמלה מן בעיקר 1 ן

 כעמלה הגרמנית ריגר מקבוצת צור שקיבל
ב השקעה לשם כספים עבורם שהשיג על

 הפרשי דולר כמיליון עוד ;לישראל חברה
ש הלוואות על לעצמו צור שלקח ריבית
 ובתי־ צי״ס מכספי לרוזנבאום הסדיר

שהגיעו דולר מיליון 2.2 ועוד הזיקוק,
1^ 24.

אח □ לבי יגאל מ
 לעומת כאין־זכאפס הם אלה בל

 הכרץ של המסתמנת התוכנית
 את להרוס דה־רוטשילד, אדמונד

ב לפגוע בדי לישראל״ ״החכרה
הגרמנית. קבוצה

 חיוור היה רבינוביץ, יהושע שר־האוצר
 דה־רוט־ אדמונד הברון ניצב מולו כסיד.
 מרית- סמוקות כשפניו בזעם וצווח שילד

 מנכ׳׳ל לשיחה, השלישי העד כאשר חה.
 את להקטין מתאמץ אגמון, אברהם האוצר

 השני בשבוע היה הדבר האפשר. ככל עצמו
השנה. אפריל חודש של

 אל הברון קרא נוכלים!״ ״אתם
 קנוניה לעשות ״רציתם רכינוביץ.

 אני רוזנבאום. של הבנק להצלת
 עם פגישה ביקשתי לכם. אתן לא

ה לו אספר הגרמני, שר־האוצר

הב כי הטוען היחידי הוא ספיר
רוט מישפחת את מייצג אינו רון

בצר המישפחה ראש וכי שילד
מח וגי, אלן הברונים וכעיקר פת,

 שאינו הברון, את למעשה רימים
המישפחה. לעיסקי שותף
 ואלה עתה, בשילטון אינו ספיר אולם

 כיצד ורואים עומדים במדינה ששולטים
 הקבוצה נגד למילחמת־חורמה הברון יוצא

 מתכוון ותוו־כדי-כך זרוזנבאום, הגרמנית
לישראל. החברה של הונה לאבדן לגרום

ש הרותחת, הבימה של הקלעים מאחרי
 קרב- עתה מתחולל לישראל, החברה שמה

ה את להרוס ההולך הברון בין איתנים
 היוצאת — הגרמנית הקבוצה ובין חברה׳

עליה. להגן
ושותקים, בצד עומדים הממשלה נציגי

 כדי בכך ואין היותר׳ לכל דולר מיליון
הפיננסית. איתנותה על להשפיע

 מארצות־הכרית. נובעת הסכנה
 לניירות־ הוועדה מן דיוק, ליתר
שם. ערך

 לניירות- הוועדה כי התברר, אלה בימים
 נגד בפעולות החלה בארצות־הברית ערך

 אלי של בראנדס יונייטד חברת ראשי
 חודשים. כמה לפני התאבד אשר בלאק,

 הונדורס נשיא את שיחד בלאק כי התברר
 ניירות- לחוקי ובניגוד דולר, ורבע במיליון

 כך על מסר לא בארצות־הברית, הערך
 החברה. של הכספיים בדינים־וחשבונות

 אם מעניין לא לניירות־ערך הוועדה את
הת כל דומה. בעבירה או בשוחד מדובר
 חייבת החברה ראשי של כספית קשרות
 כן לא ואם המניות, לבעלי מדווחת להיות

ביותר. חמורה עבירה הוא הדבר —
ב הנעשה בבדיקת גם החלד. הזו הוועדה

נציגיו כי האומרים יש לישראל. חברה




